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چکیده
هايهورمونترکیبیهدف از این مطالعه بررسی اثر باشد. سازي فحلی تکنیک مهمی در مدیریت تولیدمثلی میش میهمزمان

PMSG وGnRHنـژاد رأس مـیش 40در ایـن تحقیـق  بود.در فصل تولید مثلفراهانینژاد هاي در برنامه همزمانی فحلی میش
روز 10مدت براي همزمانی فحلی به04/3±3/0و میانگین نمره وضعیت بدنی کیلوگرم 97/48±55/0فراهانی با میانگین وزنی

گـروه  بندي شدند.گروه تقسیم4صورت تصادفی به ها تزریق شد و بهبه آنPGF2αلیترمیلی2، صفرسیدرگذاري شده و در روز 
هورمون المللیواحد بین150مقدار همزمان با سیدر برداري به،2هاي گروه میشبه هیچ تیماري دریافت نکردند. )n=10(شاهد 
PMSG آگونیست هورمون (بوسرلین استاتلیترمیلی1وGnRH (همزمان بـا  3هاي گروه میشبه .صورت عضالنی تزریق شدهب

هاي گروه تزریق شد. میشصورت عضالنی هبوسرلین استات بلیترمیلی2و PMSGهورمون المللیواحد بین100،برداريسیدر
صورت عضالنی تزریق شدند. هبوسرلین استات بلیترمیلی5/0و PMSGهورمون المللیواحد بین300،همزمان با سیدربرداري4

ها یکسان بودنرخ فحلی در تمام گروه.گیري کردندانی جفتهاي نژاد فراهیابی شدند و با قوچها فحلبعد از سیدربرداري میش
P˃0.05)(بود4قلوزایی براي گروه . بیشترین چند)بره به7/1(داري داشت ها تفاوت معنیکه با تمام گروهازاي هر میشP˂0.05).(

گروه 3تر از پایینداريمعنیطور به4گروه و پروژسترون. میزان گلوکز)(P˃0.05ها مشاهده شدنرخ آبستنی یکسانی بین تیمار
. نتایج مطالعه نشان داد کـه  )(P˃0.05ها وجود نداشتزایی بین تیماردر میزان سقط و مردهداريمعنی. تفاوت )(P˂0.05دیگر بود 

.باالتر ببرد7/0زایی را هنرخ برتواند فحلی میدر برنامه همزمانیGnRHو PMSGاستفاده ترکیبی از دو هورمون 

فراهانی، میشPMSG ،GnRHکلیدي: همزمانی فحلی، هاي واژه

مقدمه
شیدر افزايارزشمندیتیریروش مدیفحلزمانی-هم

بیشترین فواید در ). 6(باشد-یگوسفند مدمثلیتولییکارا
هاي وابسته به از طریق باال بردن متغیرپرورش میش، عمدتاً
گیري و مثلی بواسطه افزایش نرخ برهبهبود عملکرد تولید

) 12(موتیگا).4(شود ها حاصل میمیر برهوکاهش نرخ مرگ
همراه بهPMSGالمللی واحد بین300نشان داد که تزریق

نرخ باعث باالرفتن نرخ باروري وPGF2αاستفاده از 
که ند) نشان داد21(و همکارانونزیل. )12(شددوقلوزایی

د. شزایی باعث باال رفتن نرخ برهFSH وPMSG ازاستفاده
زایی در نرخ باروري و نرخ بره) 22(و همکارانزلکه
از برداشتن پیشساعت PMSG ،24هایی که تزریقمیش

که تزریق هایی بودباالتر از میشاسفنج انجام شده بود
PMSG ،24 ساعت بعد از برداشتن اسفنج صورت گرفته

که استفاده ازند) نشان داد13(و همکاراننوئلاست.
PMSGشود. فولیکوالر میعملکرد مرحله بهبود باعث

) بیانگر این است که زمان 20(و همکاراناوستنرتحقیقات 
هايمیشسازي درهیچ تأثیري روي همزمانPMSG تزریق

که استفاده از دچنین نشان دادن، همنژاد آواسی نداشته است
باعث شده است که بروز PMSGهمراه هورمون اسفنج به

ساعت بعد از برداشتن اسفنج اتفاق بیفتد.84تا 24فحلی طی 
داري بر تأثیر معنیPMSGالمللیواحد بین300تزریق

تواند باعث بهبود السیون ندارد یا تزریق این مقدار نمیواو
و رسادي. )10(د وها شنژادعملکرد تخمدان در بعضی از 

بکارگیري اسفنج آیندپی) میزان بروز فحلی 17همکاران (
المللیواحد بین500روز و تزریق 12مدت پروژسترون به

PMSGند نژاد پشمی را در زمان خارج کردن اسفنج در گوسف
اندازي بیان ساعت پس از قوچ36درصد طی مدت4/94

(اوستنر. کرده است ) نشان دادند که تزریق 20و همکاران 
بالفاصله بعد از برداشتن سیدر باعث بروز PMSGهورمون 

شود که ممکن است میتريدتر و طوالنیهاي شدیفحلی
ریزي و در نتیجه باالتر رفتن باعث باالتر رفتن میزان تخمک

میزان دوقلوزایی شود. براي جلوگیري از تلفات جنین و بیشتر 
را PMSGشدن تعداد بره باید میزان دوز مصرفی از هورمون 

بر اساس نژاد، فصل و وضعیت فیزیولوژیکی حیوان انتخاب 
که تاکنون تزریق ترکیبی این دو اینهباتوجه ب). 19کرد (

ه بپژوهشاین استهورمون در نژاد فراهانی بررسی نشده 
بر GnRHو PMSGدنبال بررسی اثر ترکیبی دو هورمون 

.سازي در نژاد فراهانی بودهمزمان

هامواد و روش
(بخش فیزیولوژي این طرح در مزرعه گروه علوم دامی 

در فصل دانشگاه اراكو منابع طبیعیدانشکده کشاورزيدام) 
نور شرایط مشابه و انجام شد. از نظر فضا، تهویه و تولیدمثلی

اختیاردرآزادصورتبهخوراكوآب. قابل قبولی داشت
رأس میش نژاد 40ازدر این آزمایش. داشتقرارحیوان

4در قالب کیلوگرم 97/48±55/0فراهانی با میانگین وزن 
قبل از سیدرگذاريهاکه در تمام گروهتیمار استفاده شد 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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. در این آزمایش گرفتصورت PGF2αلیترمیلی2تزریق
.ها استفاده شدروز از سیدر در تمامی گروه10مدت به

از PMSGهورمون از فایزر نیوزیلند، هاي مورد استفادهسیدر
ي رویان دارواز بوسرلین استات هورمون، هیپرا اسپانیاشرکت 

.تهیه شدابوریحان داروشرکت ازPGF2αو هورمونتهران
روز 10مدت ها بهدر گروه اول فقط از سیدر در میش

در همان روز ،برداشتن سیدر. در گروه دوم پس از استفاده شد
بوسرلین استات (آگونیستلیتریک میلیبه حیوان مقدار

که توسط شرکت رویان دارو در ایران تولید GnRHهورمون 
که تزریق شدPMSGالمللیواحد بین150همراه به)شودمی

و در گروه سوم پس از برداشتن ) رعایت شد50به 50نسبت (
2با PMSGهورمونالمللیواحد بین100ترکیب،سیدر
به 30صورت عضالنی (نسبت بهبوسرلین استاتلیترمیلی

گروه چهارم پس از برداشت سیدر از ترکیبو درتزریق،) 70
بوسرلین استاتml5/0و PMSGالمللی واحد بین300

ها از نظر سالمت و قوچ) استفاده شد. 30به 70نسبت (به

4-3تولید اسپرم مورد بررسی قرار گرفتند و میانگین سن 
(نسبت سپس.بودسال و )1به 7قوچ به گله اضافه شد 

ها و ها براي مشخص کردن فحلیاین گروهتمام وقتطورهب
مورد بررسی قرار ساعت96مدت بههاگیري میشجفت
هایی که از خود فحلی نشان شي بعد می. در مرحلهندگرفت
75آمیزي شدند. با گذشت ي اسپري رنگند بوسیلهبودداده

ش ها براي سنجخونگیري از میشروز از زمان اعمال تیمارها،
هاگروههمهمیزان پروژسترون خون براي صحت آبستنی از 

در -20دماي بافریزردري سرمهاانجام شد و نمونه
هاي مورد بررسی شامل فراسنجه.آزمایشگاه ذخیره شدند

خون (مونوبایند)و پروژسترون(پارس آزمون)گلوکز خون
(مونوبایند)ها با استفاده از گلوکزاکسیداز و پروژسترون میش

گیري شد.االیزا) اندازهکمک به(
دهنده جیره بر اساس درصد ماده خشک اجزاي تشکیل

.نشان داده شد1در جدول 

دهنده جیره اجزاي تشکیل- 1جدول 
Table 1. The components of diet

1/0grمنگنز، 2grمس، E ،3/0grویتامین D ،0/1ویتامین المللیواحد بینA،100000ویتامین المللیواحد بین500000هر کیلوگرم مکمل ویتامینی و معدنی داراي 
سدیم.gr60 ونیومسلgr001/0روي، gr3آهن، gr3زیم، منیgr2کلسیم، gr180اکسیدان، آنتیgr3ید، gr1/0کبالت، 

روزه آبستنی اطالعات زایش 150پس از طی دوره 
ازاي بره بهها، تعداد ها، جنسیت برهها از جمله وزن برهمیش

براي شده هاي سقط هاي مرده و تعداد برههر میش، تعداد بره
هر میش ثبت شد. 

هاي زایش کرده تقسیم بر تعداد میشنرخ آبستنی: تعداد 
گیري کرده. میزان بروز فحلی: تعداد هاي جفتمیش
نرخ زایش: هاي ماده.هاي فحل تقسیم بر کل میشمیش

ها در هاي زایش کرده تقسیم بر تعداد کل میشتعداد میش
بره متولد شده به ازاي هر تعداد زایی: نرخ بره)22(هر گروه 

که یک هاي زایش کردهدرصد میش:میش. نرخ تک قلوزایی
هاي و چند قلوزایی: درصد میشبره در هر زایش داشتند،

بیش از یک بره داشته باشند چندقلو نامیده کهزایش کرده
.شوندمی

آنالیز آماري
هاي حاصل براي صفات وزن، امتیاز وضـعیت بـدنی،   داده
قالـب طـرح   ها و سطح گلوکز و پروژسترون خـون در  وزن بره

ازاي هر تیمار با استفاده از رویـه  تکرار به10کامًال تصادفی با 

GLMــرم ــزار ن ــدند و SAS v9.1اف ــل ش ــه و تحلی تجزی
روش توکی مقایسه شدند.ها بهمیانگین

و نـرخ  هاي گسسته مربوط به فحلـی، آبسـتنی   آنالیز داده
با استفاده از آزمون کاي مربع با رویه ازاي هر میش زایی بهبره

GENMOD ــه ــع دوجمل ــتفاده از توزی ــا اس ــاي ب ــر مبن اي ب
لجستیک و صفت سقط (با بـیش از دو سـطح) بـا اسـتفاده از     
توزیع پواسون بر مبناي لگـاریتمی تجزیـه و تحلیـل شـدند و     

ــهمیــانگین مقایســه شــدند. صــفت LSMEANSروش هــا ب
زایـی در تمـام   مشابه (عـدم مـرده  دلیل ارزش زایی نیز بهمرده

تیمارها) تجزیه و تحلیل نشد.

و بحثنتایج
مقدار هورمون شود میهمشاهد2جدول همانطور که در 

از نظر آماري تیمارها نسبت به سایر 4تیمار پروژسترون
دار ) و بین سه تیمار دیگر اختالف معنی>05/0P(دار بود معنی

بین تیمار چهارم و سایر تیمارها مشاهده نشد. این اختالف
بود.6تا ngr/ dL4حدود

درصد ماده خشکمواد خوراکی
34یونجه
5/25جو

17سبوس
17کاه

5/4کنجاله سویا
0/2معدنی*-مکمل ویتامینی

آنالیز شیمیایی جیره پایه
4/13پروتئین (درصد در ماده خشک)

mcal/kg(5/2انرژي قابل متابولسیم (
4/2عصاره اتري (درصد در ماده خشک)

6/0کلسیم (درصد در ماده خشک)
4/0فسفر (درصد در ماده خشک)
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آزمایش حاضر نسـبت بـه سـایر    4تیمار گلوکز درغلظت 
آن کمتـر از سـایر   و مقـدار دار بودتیمارها از نظر آماري معنی

و بــین ســه تیمــار دیگــر اخــتالف )>05/0P(تیمارهــا بــود
و تیمـار  تیمار چهارداري مشاهده نشد. این اختالف بین معنی

گلوکز بین تیمار چهـارم و  غلظت و اختالف mg/mL10یک 
چهارم حدودوو اختالف بین تیمار سوم mg/ml5دوم حدود 

mg/ml9بوده است.

آبستنی75پروژسترون و گلوکز در روز سطح- 2جدول 
Table 2. Progesterone and glucose levels on day 75 of pregnancy

)SE(داردنخطاي استا)>05/0P(4تیمار 3تیمار 2تیمار 1تیمار صفات
b6/12b1/14b67/12a48/180006/062/0لیترنانوگرم/میلیپروژسترون

a4/80a007/75a008/79b045/700022/062/1لیترگرم/دسیمیلیگلوکز 
، ترکیب4، تیمار 70به 30عالوه بر سیدر به نسبت GnRH وPMSG ، ترکیب3، تیمار 50به 50به نسبت PMSG وGnRH شامل تزریق عضالنی2تیمار شاهد، 1تیمار 

PMSGو GnRH 30به 70عالوه بر سیدر به نسبت.

مختلـف در  هـاي  ها در گـروه نتایج میزان فحلی در میش
دهنـده ایـن موضـوع اسـت کـه      آمده است که نشان3جدول 

وجـود  4تـا  1هاي داري از لحاظ آماري بین تیمارتفاوت معنی
نداشته است.

در مطالعـه حاضـر در   و میزان زایـش نتایج میزان آبستنی
دهـد هـیچ تفـاوتی از لحـاظ     ت که نشان میآمده اس3جدول 

.)P<05/0(وجود نداشته استمختلفهاي آماري بین تیمار

و میزان سقطبره، ستنی، تعدادها، نمره وضعیت بدنی، وزن بره، میزان فحلی، نرخ آبوزن بدن میش- 3جدول 
Table 3. Body weight of ewes, body condition score, lamb weight, estrus rate, gestation rate, number of
lambs, and abortion rate

، ترکیـب 4، تیمار 70به 30ه نسبت عالوه بر سیدر بGnRHو PMSG، ترکیب3، تیمار 50به 50ه نسبت بPMSGو GnRHشامل تزریق عضالنی 2، تیمار شاهد1تیمار 
PMSG وGnRH 30به 70عالوه بر سیدر به نسبت.

هـاي متولـد   نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میـزان بـره  
و از لحـاظ  بودهاي دیگر باالتر از تیمار4شده در تیمار شماره 

. نتایج داري نیز وجود داشت) تفاوت معنی>05/0P(آماري نیز 
همـانطور کـه ذکـر    .نشان داده شد3زایی در جدول میزان بره

PMSG)70المللـی  واحـد بـین  300شد تیمار چهارم شـامل 
درصـد) بـود. میـزان    30(GnRH لیتـر میلـی 5/0درصـد) و 

بوده است که اختالف 7/1هاي متولد شده در تیمار چهارم بره
64/0، 8/0ترتیـب  هاي یک، دو و سه بهبین این تیمار با تیمار

.بود78/0و 
زایی در این مطالعه صـفر بـود کـه در جـدول     میزان مرده

هـا از  اما میزان سـقط در بـین تیمـار   .نشان داده شد3شماره 
).3(جدول شماره لحاظ آماري تفاوت چندانی نداشته است 

غلظت پروژسترون پالسماي خون نقش مهمی در کنتـرل  
که ایـن اثـر ناشـی از ترشـحات پالسـی      دفولیکولی دارچرخه

باشد.  میLHویژهههاي گنادوتروپینی بهورمون
(کروزنتایج مطالعه داد که غلظت ) نشان3و همکاران 

نانوگرم 24تا 12پروژسترون در خون پس از قوچ اندازي بین 

بود که با نتایج مطالعه حاضر شباهت داشت البته لیتر بر میلی
کمی باالتر بودن مقدار پروژسترون در مطالعه اشاره شده، 

و روبرتچنین ها باشد. همبدلیل دورگه بودن میشاحتماًال
) نشان دادند که میزان غلظت پروژسترون در 16همکاران (

10تا 6در حدود105و 75هاي هاي آبستن در روزمیش
هاي زیادي با بوده است که شباهتلیترمیلیبرنانوگرم

(کارنمطالعه حاضر دارد. نتایج  ) نشان داد که 7و همکاران 
هاي آبستن متغیر است و با غلظت پروژسترون خون در میش

و همکاران اولیورا مطالعه حاضر شباهت دارد. نتایج مطالعه 
روز بعد از 15) نشان داد که غلظت پروژسترون خون 14(

بوده است که با لیتر نانوگرم بر میلی7ریزي در حدود تخمک
پروژسترون نیز باال رشد جسم زرد و بزرگ شدن آن مقدار

جکسونکند. نتایج رود و نتایج مطالعه حاضر را توجیه میمی
خون ) نشان داد که غلظت هورمون پروژسترون 7و همکاران (

رسیده لیتر نانوگرم بر میلی11اندازي بهروز بعد از قوچ20
نظر با نتایج این مطالعه مشابهت دارد. بهتا حدودياست که 

رسد که علت تفاوت مقدار پروژسترون در این مطالعه می

)SEاشتباه معیار (>405/0Pتیمار 3تیمار 2تیمار 1تیمار صفات
61/313/408/450/331/014/0(kg)وزن بره

27/002/0)10/10(100)10/10(100)10/10(100)10/9(90بروز فحلی درصد(تعداد)
27/002/0)10/10(100)10/10(100)10/10(100)10/9(90درصد زایش (تعداد)
27/002/0)10/10(100)10/10(100)10/10(100)10/9(90درصد آبستنی(تعداد)

b100)9/9(b80)10/8(b100)10/10(a40)10/4(0009/006/0(تعداد)قلوزاهاي تکدرصد میش
b0)0(b20)10/2(b0)0(a60)6(0009/006/0هاي چندقلوزا (تعداد)درصد میش

b9/0b2/1b1a7/10009/006/0تعداد بره به ازاي هر میش
27/008/0)17/1(8/5)10/1(10)0(0)0(0(تعداد)درصد سقط
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ّای آبستي چٌذقلَزا در  هوکي است بخاطر باالتر بَدى هیص

 باضذ.تیوار چْار ًسبت بِ سِ تیوار دیگر بَدُ 
ّأای در اأال رضأذ ترییأرات      برای تأمهیي اًأرشی یٌأیي        

ّأای آبسأتي رأَرت     یسأن اًأرشی هأیص   ایأی در هتابَل  عوذُ
تَاى بِ کاّص برداضت گلأَکس   گیرد کِ در ایي یریاى هی هی

ِ     تَسط بافت سأوت  ّای هحیطی ٍ تسأْی  اًتاأال گلأَکس بأ
ّای دٍقلَ زا  . غلظت کوتر گلَکس در هیص(2) یٌیي اضارُ کرد
علت تااضای باال بِ گلأَکس   قلَزا هوکي است بًِسبت بِ تک

دار  رسذ کِ علت کاّص هعٌی ًظر هی باضذ. بِدر اٍاخر آبستٌی 
ّأای دٍقلأَ    علت بأاالتر بأَدى هأیص    گلَکس در تیوار چْار بِ

ی باالتر  ّا بَدُ است کِ در ًتیجِ آبستي ًسبت بِ دیگر تیوار
 بَدى هیساى درخَاست اًرشی از طرف یٌیي بَدُ است.

ِ  گسارش کردًأذ ( 18پٌاُ ٍ ّوکاراى ) رادقی       در گأرٍُ  کأ
 دررأذ آبسأتٌی  ّا  ًسبت بِ سایر گرٍُ GnRHافت کٌٌذُ دری

ی تأمییر هببأت ایأي َّرهأَى بأر       دٌّأذُ کِ ًطأاى باالتر بَد 
کارّأا   باضذ، یکی از راُ ّای زًذی هی هبلی هیص عولکرد تَلیذ

باضذ  برای باالبردى ضاًس آبستٌی استفادُ از ایي َّرهَى هی
ریأسی   تخوأک ، LHضأَد ٍ بأا سأرش     هی LHکِ سبب ترضح 

یي ترتیب بذٍى تَیِ بِ فحلی در ایر الاای ِ اب .ضَد اًجام هی
LHریأسی رأَرت گرفتأِ ٍ ضأاًس آبسأتٌی بأاالتر        ، تخوک
( 11رٍد. هیساى آبستٌی در هطالعأِ هسأعَدی ٍ ّوکأاراى )    هی
داری از لحاظ آهاری بیي  دررذ بَدُ است ٍ تفاٍت هعٌی 100
ایج ایأي هطالعأِ   ّای هتفاٍت هطأاّذُ ًطأذ کأِ بأا ًتأ      گرٍُ

هطابات کاه  دارد. در هطالعِ دیگری ًطاى دادُ ضأذُ اسأت   
ّای تیوار ضذُ با  کِ در فص  تَلیذهبلی ًرخ آبستٌی، در هیص

eCG (.22)داری ًذارًذ  تفاٍت هعٌی 
ِ    یک در       GnRH  (50تسریأ   هطالعِ ًطأاى دادُ ضأذ کأ

 24 درگرم  هیلی 10 هاذار بِ FSH یا ساعت 48 در (هیکرٍگرم
در  هببتی  ًتیجِ)رٍزُ(  14 سیذر ٍاشًی  خرٍج  از پس ساعت

( ًطاى داد کأِ  6) . گَردٍى(4) آهذ دستبِ ّای افطاری هیص
باعث تحریأک هییأن سأَپر اٍٍالسأیَى      PMSGاستفادُ از 

ّایی کأِ دررأذ    تَاًذ دررذ چٌذقلَزایی در ًصاد ضَد ٍ هی هی
برساًذ. رأادقی   ضاى کن است را بِ اذ قاب  قبَل دٍ قلَزایی

دادًذ کِ اسأتفادُ از سأیذرگراری ٍ   ( ًطاى18پٌاُ ٍ ّوکاراى )
 eCGّوأأراُ َّرهأأَى بأأِ PGF α  ٍml1 GnRHتسریأأ  

ضأَد کأِ بأا هطالعأِ ااضأر       باعث باال رفتي ًرخ زادآٍری هی
داری از  هطابات دارد. البتِ در برخی هطالعات ًیس تفاٍت هعٌأی 
ااوذی ٍ لحاظ آهاری در زادآٍری ٍیَد ًذاضت. ًتایج هطالعِ 

 ،رٍز 14هأذت  کِ استفادُ از اسفٌج بِ ًذ( ًطاى داد1) هیرزایی
ِ  PMSG الوللأی  ٍااذ بیي 400سپس تسری  تسریأ   ّوأراُ  بأ

GnRH      ٍُباعث باال رفتي دررذ دٍ قلأَزایی ًسأبت بأِ گأر
هطالعِ دیرًذُ  ضَد کِ با هطالعِ ااضر هطابات دارد کٌترل هی

ٍ ّوکاراى ًیس ایر بْبَددٌّذُ گٌادٍترٍپیي را گسارش ًوَدًأذ  
 داری هعٌأی هطالعِ ااضر ًطاى داد کِ ّیچ تفأاٍت  ًتایج  .(5)

ضتِ است. ّا ٍیَد ًذا ٍ ًورُ ٍضعیت بذًی هیص برُ بیي ٍزى
دّأذ کأِ پراکٌأذگی ًسأبتا       ًطاى هی 3ًتایج در یذٍل ضوارُ 

  ّا ٍیَد دارد. هٌاسبی بیي هیص
ًطأاى داد کأِ اسأتفادُ ترکیبأی از دٍ     ااضر ًتایج هطالعِ      

تَاًذ تأمییر   در سطَح هختلف هی PMSG  ٍGnRHَّرهَى 
داضأتِ باضأذ،   ّای فراّاًی  هببتی بر عولکرد تَلیذهبلی هیص

 PMSG ٍml5/0 الوللأی  ٍااذ بأیي  300 ایی کِ تسری  گًَِبِ
تَاًستِ هیساى چٌأذقلَزایی را بأاال    (GnRH)بَسرلیي استات 

 ببرد. 
 

 تشكر و قدرداني
داًطگاُ اراك  ًگارًذگاى از اَزُ هعاًٍت هحترم پصٍّطی     

کِ از ایرای ایي پایاى ًاهأِ اوایأت هأالی ًوَدًأذ تطأکر ٍ      
 ذ.ًٌوای قذرداًی هی
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Abstract 
    Estrus synchronization is an important technique in management of reproductive function in 
ewes. The objective of this study was to evaluate the effect of using combination of PMSG and 
GnRH hormones on estrus synchronization during the breeding season in Farahani ewes. Forty 
mature Farahani ewes, weighting   .    .   kg, BCS  .    . , were used in this study. The 
experimental ewes were synchronized using CIDR for a period of    days and injected   ml 
PGF α at day   and these ewes randomly assigned to four groups. The control group (group  ; 
n=  ) did not receive any treatment. Ewes in group   were injected with     IU PMSG and   
ml Buserellin acetate after CIDR removal. The group   ewes injected with     IU PMSG and   
ml Buserellin acetate after CIDR removal. The group   of ewes were injected with     IU 
PMSG and  .  ml Buserellin acetate after CIDR removal. Estrus detected after CIDR removal, 
then, the ewes were mated with Farahani rams. After parturition, the reproductive parameters of 
ewes were recorded. The estrus rate was constant in all groups. The lamb weight in group   was 
significantly different (P> .  ) compared with other groups. Pregnancy rate was not 
significantly meaningful among treatments. The lowest glucose and progesteron concentration 
was achieved in group   that was significantly different (P >  .  ) compared to other groups. 
The data of birth weight also didn’t show significant differences (P> .  ) between the treatment 
groups. There was no significant difference in abortion and stillbirths between treatments 
(P˃  .  ). The results showed that the combination of two PMSG and GnRH hormones in the 
estrus synchronization program could increase the lambing rate up to  . . 
 
Keywords: Estrus Synchronization, PMSG, GnRH, Farahani Ewe 
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